
מה אומרים
עלינו?

פידבקים חיוביים לדוגמה, מתוך מאות רבות, שנותנים לנו את הכח להמשיך



השמורה 
 השמורה- הדבר הנכון והגאוני לדורנו!!!

לנשים העובדות שלא היה להן מענה הולם ליציאה לעבודה מחוץ לסמינר!

תמיד אמרתי שהסמינר לא יכול להכין באמת את הבנות ליציאה הזו, מכיון- שהמורות לא היו 

שם אף פעם ואין חכם כבעל הנסיון...

אז הנה הקמת מפעל אדיר שאין כמותו והוא עונה לצורך החשוב הזה

אני בטוחה שבזכות נשים צדקניות כמוך נזכה להגא, ובזכותך יהיה את מי לגאול ולא תאבד 

שארית ישראל.

אז אלפי תודות

וברקע מתנגן לי השיר החדש ששלחת, הוא ממש מיוחד, מרגש ומחזק!

"תודה, הצלתם אותי"
היה לי קושי מול גבר שהיה בצוות שלי ועבדנו בייחד לא ישבנו ביחד אבל היינו עובדים ביחד 

ומתקשרים בלינק אז הוא היה הרבה מחמיא לי על העבודה שלי את תותחית אלופה וכו' אח"כ 

הוא התחיל גם להתכתב איתי על נושאים אחרים לדוגמא קניתי ארון ושלח לי תמונה מה את 

אומרת ועוד ובתחילה נסחפתי לזה זה היה תוך כדי עבודה שוטפת ואיך שהוא אי מתביישת 

לכתוב שיתפתי פעולה רק לציין אני נשואה 5 שנים לבעל אברך יקר מאד הסיפור הזה הכי לא 

מתאים לי אבל זה מה שהיה והייתי קוראת אז את השמורה ואת הסיפורים של הנשים ומאד 

רציתי חומר בנושא זה ב"ה שהצלחתי לקחת לי כח ולעזוב את זה לגמרי שלחתי לבן אדם הזה 

מייל שזה לא מתאים לי ואני לא מדברת מילה שלא בנושאי עבודה ומאז תקופה ארוכה מאד 

שלא דיברתי או כתבתי לו מילה גם סידרתי את זה שאני אוכל לעבוד עם מישו אחר בצוות וב"ה 

כבר תקופה די ארוכה שהכל עבר כלא היה אני כותבת לך את זה כי הרבה מהאומץ שהיה לי 

והנחישות ובכלל השימת לב זה בזכותך בזכות השמורה שכ"כ מחזקת ונותנת כח תזכי למצוות 

ה' ישלם לך כגמולך הטוב. תודה רבה.

מרגישה מחוברת לקבוצה ענקית
שמי. .. ואני שמורה די חדשה. 

אני עובדת כבר יותר מעשר שנים, ובשלוש האחרונות עברתי למשרד שכולו גברים. חרדיים. 

בתפקיד של מנהלת המשרד. יש לי סינון לאינטרנט והעובדים מבינים את השפה החרדית והכל 

בעצם כשר. 

לעשות  כך  כל  ומשתדלת  נסיונות  עם  מתמודדת  אני  כזה  במקום  שגם  יודעים  וקוני  אני  רק 

מלאכתי נאמנה. משתדלת להיזהר ולהישאר שמורה אך ורק לבעלי, ולא לאף אחד אחר אפילו 



במילימטר. אני כל בוקר מתלבטת איך וכמה להתאפר )כי בעלי אוהב לדעת שאני מאופרת גם 

כשאני לא בבית(, איך לענות לברכת שלום של אנשי הצוות, כמה להשתתף או לא להשתתף 

בסמול-טוק סביב עמדת העבודה שלי. 

חוץ מזה, הייתי כל הזמן בדילמה איך לשלב את העבודה והבית, עם חמישה ילדים מתוקים 

שצריכים אמא. וזה לא היה לי קל. התלבטתי שוב ושוב מה נכון וכמה.

מאז שחברה טובה העבירה אלי את המייל של ההזמנה לכנס שבועות השנה, שהיה מדהים, 

אני מרגישה מחוברת לקבוצה ענקית של מתמודדות שמורות ומוגנות שהן גם אמהות )חלקן(. 

נרשמתי לשמועה ולתכנים נוספים שמדברים אלי. מצאתי בית!

מעבר להזדהות, שהיא חשובה בפני עצמה, אני מוצאת מענה לדילמות שונות, וגם מרגישה סוף 

סוף מעט ממה שחוויתי בסמינר לפני חגים ולפני הימים הנוראים. וואו, זה היה חסר לי!

הדבר  של  לביצוע  שתורמת  מי  לכל  במלאכה.  העוסקות  לכל  הלב,  מעומק  מאד,  רבה  תודה 

האדיר הזה!

יש לכן זכויות של זיכוי הרבים בנושא שאף אחד לא עסק בו קודם!

אני תוהה איך אתם קוראים מחשבות
בשמו שם  אתם  איך  תוהה  אני  לפעמים  מהמיילים...  נהנית  אני  כמה  מושג  לך  אין  ־ראשית- 

רה 'קוראים מחשבות'... הנושאים מדברים )כמעט( כל פעם מחדש על מה שאני רוצה וצריכה 

לדעת… שנית- אני לא יכולה לתאר מה עשה לי הכנס הזה... העוצמה שהייתה שם, השאיפה 

להתקרב ובעיקר האחריות לדורות שאחרינו... )אבל את אמרת לי אמא- זה כל הזמן מתנגן לי 

בראש...( אני לא עובדת הייטק ואין לי ת'אתגרים של חברה מעורבת, גם לא סגרתי שום עסק...

אני עובדת במשרד חרדי, אבל...ולצערי כל מיני דברים שהיו פעם מאוד ברורים לי התערפלו 

פתאום, יותר מידי דברים נשחקו ונזנחו והתבלבלו…

 אמונה אמיתית וקרבת ה' 
כמה שננסה להביע זה לא טיפה מן הים את מחדירה כ"כ אמונה אמיתי וקירבת ד'

המפעל העצום הזה שהקמת ב 10 אצבעותיך כ"כ חשוב

אני מרגישה שהשמורה נותנת כ"כ רוממות

ודלק יום יום לכוון אותנו לדרך האמת.

 

את עושה לש"ש ולכן זוכה לסיעתא דשמיא עצומה

בטוח שזה נחת רוח עצומה בשמים.

 

זכויותיך עצומות....

שוב תודה על הכל



 אני במקום אחר מאז שצטרפתי לשמורה
תודה אישית מעומק הלב על המאמץ המיוחד והידני המוקדש עבורי! אני מרגישה במקום אחר 

מאז שהצטרפתי לשמורה! תזכו לזכות!

כל היום שלי מוקף ב'שמורה'
לאה שלום. 

אני חייבת לך הכרת הטוב עצומה. 

בזמן האחרון אני מרגישה שכל היום שלי מוקף ב'שמורה') בשמירה ?(...

יום שלישי. 

יום חמישי שבזמן האחרון חברותי לחדר גם עושות את המבחן ואנחנו נורא נהנות! 

מפרש שהגיע ומאוד יפה ) אני אומנם צעירה ובכל אופן. .(- השיחה של הרב היינורן הייתה מאוד 

מאוד מרגשת ומעוררת. 

הקו של שמועה שהיה מיוחד בזמן של בין המצרים ותשעה באב - ליוה את כל המשפחה - וכן 

כעת השיחות של אלול. 

מיוחד!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

המבזקים!

הדיון! 

הרצאות והסדרות! 

באמת כל הכבוד! 

ותודה ענקית ענקית. 

ישלם לך ד' פועליך ותזכי לכל הטוב, בריאות, נחת שפע וסייעתא דשמיא בכל מעשה ידיך. 

מעריכה מאוד ומודה. 

תמר 

 כמו איזה צינור שנשלח אלי ישירות מהקב"ה
־ שלום לאה שוב אני מרגישה את הסיעתא דשמיא המיוחדת של השמורה חזרתי עכשיו מפגי

שה מאוד מאוד קשה ברווחה מלא בכי וקריעה וכאב והרגשתי ממש מיואשת. הרגשתי שזהו. 

שהמצב אבוד. שאין לי סיכוי יותר לגדל את הילדים. שככה אני אשאר בודדה לנצח הרגשתי 

שנגמר לי הכוח להאבק. שזה גדול עלי כל הסיפור והמאבק ברווחה ובמשטרה ובפרקליטות 

ובבית הדין זה גופים גדולים מידי וחזקים מידי וממש כמעט הגעתי להחלטה להרים ידיים ולומר 

זהו. עד כאן. לא יכולה יותר וגם אין זיכוי שבכלל יצא משו מהמאבק וחבל על כל האנרגיה ואז 

אני מגיעה הביתה ופותחת את המייל וישר מודגשות לי המילים ששלחת היום על פרשת השבוע 

:"אין אני מאבד תקווה מבוראי"אוי לאה זה היה כל כך במקום. כל כך מחזיר לפרופורציותהמצב 

של יעקב אבינו היה מייאש. הכי מייאש שיכול להיות ובכל אופן ההצלה שלו והנס שלו היו כל 



כך פלאיים שממש הרגשתי במוחש איך הקב"ה יכול הכל. יכול על הרווחה ויכול על המשטרה 

ויכול על הפרקליטות ועל כל אלו שצרים עלי החזרת לי את התקווה והכוח המייל הזה היה ממש 

כמו איזה צינור שנשלח אלי ישירות מהקב"ה זה מחמם ומרגש תודה רבה על המיזם המיוחד 

שלך ששוב ושוב מציל אותי מנפילות

 דיוורים קבועים
"מפגש חברתי מחזק בתוך הבדידות בעבודה "

 אני עובדת במקום כל כך חילוני

ובתוך כל היובש והחולין הזה

מידי יום שלישי וחמישי אני מקבלת כמו "מפגש חברות" וירטואלי

עם סיפור אישי, שתמיד כאילו נכתב במיוחד בשבילי.

אני מרגישה שאני פוגשת חברות, שומעת מהן שלא רק אני מתמודדת... ובלב שלי פורקת גם לכן 

את הקושי והכאב... אתן שומעות אותי, כן?...

וביום חמישי, כשכולם סביבי מדברים על סופ"ש... פתאום צץ המייל שמזכיר לי שעוד מעט 

שבת הקדושה באה! 

מבחן קצר על פרשת שבוע, ודברי תורה מתוקים מדבש שכל מילה בה כאילו נכתבה בשבילי.

נפגשת איתכן לשעת  אני  אני מרגישה ממש כאילו מידי שבוע  בתוך הבדידות שלי בעבודה, 

העצמה שמחזירה לי את האור לעיניים ומזכירה לי מה אני בעצם עושה פה.

תבורכו תבורכו!!

כל הברכות בעולם לא יספיקו בשביל לברך אתכן על עבודת הקודש שאת עושות.

־בעיני אתן כמו שרה שנירר ע"ה - גם היא החזירה לבנות ישראל את הגאווה היהודית ואת העו

צמה לעמוד ולהיות לעזר כנגד בעל שלומד תורה בתוך כל החולין והשממה.

מקנאה בזכותכן העצומה

והלוואי ויהיה לי חלק עימכן!

נעה

"מכורה לתכני השמורה"
 אמנם אני יודעת שהתגובה שאני כותבת היא לא כוונתכם לתגובה לסיפור,

־אבל אני חייבת שוב להודות לכם כי אני מכורה ל"שמורה" ואני מחכה כבר למייל בשלישי וח

מישי,

וגם למפתיעים פתאום,



ממש התמכרות למילוי הצמא הרוחני שאני כ"כ חייבת בתוך חיי היומיום העמוסים שלי ב"ה.

 תודה רבה על כל מילוי ומילוי!

 

שירה.

"המיילים עוזרים לי לשים את עצמי בפוקוס"
שלום,

רציתי לומר תודה ענקית על הסיפורים והמיילים המחזקים של שמורה.

לצערי פעמים רבות ההרגל עושה את שלו, "והחלקות" קטנות או יותר בנושא גברים בעבודה 

נעשות בלי לשים לב.

המיילים של שמורה עוזרים לי לשים את הנושא בפוקוס של עצמי גם כשאני עובדת עם גברים 

בעבודה ונעזרת בהם.  )במיוחד שבטבע שלי אני בנ"א די חברותי(

ולזכור לשם מה יצאתי בכלל לעבוד....

 

אז שוב ושוב תודה על כל התזכורות הנחוצות האלו!!!

זה נותן כל כך הרבה כח להרגיש חלק מקבוצה איכותית כל כך

רונית

דף הבית - המגזין החודשי של השמורה  
 "קוראת ודומעת"

התחלתי לקרוא את העלון המיוחד ששלחתן, 

ואני קוראת את המדור הראשון ומתלהבת ואומרת לעצמי בטח זה המדור הכי מוצלח,

עוברת לשני, ומציינת לי בראש את אותו ציון לשבח,

וכך הלאה ממדור למדור, כשיש גם תוספת של הומור משונן ומוצלח באמצע

והגעתי עד סוף העלון )לצערי...( ואני נפעמת

־כזה עלון מושקע, משובח, עשיר בתוכן יהודי אמיתי נצרך וחשוב כ"כ במקום של האשה העו

בדת 

וכ"כ מקצועי!!!!

 

תזכו למצוות רבות,

זה נותן המון המון כח. לפעמים כשאני קוראת וכ"כ מזדהה, ממש עולים לי דמעות לעיניים שיש 



עוד כאלו שחוות ומתנסות באותן חוויות יומיומיות שב"ה שקימות אך לפעמים הן כ"כ מתישות 

ומנסות...

 שתמשיכו לחזק ולהתחזק

ולהוסיף זכויות לעם שלנו, ומשמים יאמרו לצרותינו די.

ציפי

 פרשת שבוע 
"כבר לא צריכה לשאול מה הפרשה השבוע"

שלום וברכה,

רציתי להודות מאוד על השדרוג של "חלקינו בתורתך",

זה פשוט מדהים ומושלם ונותן עוד סיבה לצפות ליום חמישי...;(

אני לא מוותרת לעצמי ומוצאת את הזמן לעבור על זה וזה נותן לי כ"כ הרבה!!!

זה כה מושך ומרתק, וגם גורם סיפוק לבוא לשולחן שבת עם מושגים ולא לשאול מה הפרשה 

השבוע...

את השבת האחרונה עשינו בפורמט זוצ"י מצומצם וזה נתן כ"כ הרבה טעם ויופי כשהיה לי גם 

משלי להגיב ולהוסיף על דברי התורה שנאמרו בשולחן...

הכל מוגש בחן ובהתאמה, כתוב בצורה זורמת, מחדש ומגוון! והמדור "מיני תרגימא" מתוק כל 

כך!!!

)בסוד אגלה לכם שאיני קוראת את המדורים ברצף בדף העלון אלא חוזרת בכל פעם למייל כדי 

לקרוא את ההקדמה למדור ו"ללחוץ כאן" להמשך הקריאה....(

 

יישר כח עצום! שתזכו להמשיך ולַזכות!!!

שבוע טוב וחודש טוב,

'שמורה' מעריצה.

"מוכנה לשבת"
לאה היקרה,

רציתי להודות על רעיון השמורה והמיילים הנפלאים שאתן שולחות ממש מעוררות ומחזקות!

ובמיוחד רציתי להודות על השאלון הנפלא!!!!!

הוא מעורר תאי מוח נרדמים

ומביא לכך שנזכר על מה פרשת השבוע... ומה בדיוק מסופר שם..



פתאום הרש"י והמפרשים מועלים מהזיכרון

מרגישה בזכותך יותר מוכנה לשבת וגם יותר קשורה לפרשה.

לעניות דעתי, זה הרבה יותר טוב מכל פירוש ואקטואליה... כי כשלא זוכרים מה היה שם בכלל..

)ממרחק השנים מהסמינר(

קודם כל הבסיס זה הדבר החשוב

ואז כשאומרים בשולחן שבת דברי תורה וענייני הפרשה את מרגישה כבר יותר בעניינים!

חזקו ואמצו!

וישר כח לכל העומלות והמסייעות בעניין!

שזכות התורה תהיה מלווה אותכן תמיד! ותזכו לרוב נחת וסעיתא דמשיא בכל!!!

שבת שלום

סיפור אישי 
זה ממש מחזק ונותן כח
זו הזדמנות להודות ולהוקיר

על הדברים היפים, החזקים והמחזקים מאוד!!!!!!!!!

כל שבוע לעשות שאלות על הפרשה/חידון

לקרוא מידי פעם סיפורים של נשים שלכאורה הם נשים "פשוטות"

אבל לראות איך הם עמדו בנסיונות היומיומים

זה ממששש מחזק ונותן כח

ובעיקר מחייב!!!!!!!

זה הסיפור שלי...

פתחתי את המייל -מחכה לסיפור של חיזוק התחלתי לקרוא שורה שתיים 

והתחלתי לבכות

כן..זה הספור שלי

והלהבות ב"ה תקינות –"נאמן הוא בעל מלאכתך"

שכתבת אותו נפלא ואני התחזקתי כן דווקא מהספור הזה שאיך שהוא נשר לו לזכרון

וזה נתן לי הרבה חיזוק עכשי גם בימים בהם קונטרס לא יוצא לאור

לזכור חזק חזק ה' אתנו יד ביד וזכות התורה מסייעת



שמועה- הקו הטלפוני של השמורה
"תכנים נגישים שנותנים לי את הכוח לאחר יום עבודה עמוס"

 בזכות התוכן המרתק והמגוון

שאתן טורחות סביב השבוע ומעגל השנה

להעלות ולהנגיש לכולן

יש לי כח כל ערב,

להתאושש מהמרוץ המבורך והסוחט כאחד,

ובמקום לרצות רק להגיע למיטה,

יש לי "ממתק" שווה 

שאיתו ממש קל להבריק את הכיור

לכבוש הרי כביסה,

ולהחזיר את הבית למצבו המקורי.

 

אז אם ישאלו אתכם מה שמועה עוזרת? היא עוזרת!

 אין לי מילים להביע את מה שהשיחות של הרב גולדווסר במבזקים עושות לי!!
זה התרופה הטובה ביותר לכל כאב ראש, לכל מצב רוח על הפנים, 

זה בניה של השקפה, אמונה ובטחון במהלך השוצף והעמוס של החיים עם כל האתגרים שהם 

מזמנים לנו-

הרב מדבר בכזו הבנה לכל מה שעובר עלינו, ברמה הכי פרקטית שיכולה להיות-

הפסד גדול למי שלא מקשיבה!

יישר כח לכם על הבמה!

כדאי מאד להביא את הרב לדבר בכנס הבא של השמורה!

טובי

 “הופתעתי ולא הצלחתי להתנתק”
שבוע טוב!!!

לתומי התקשרתי לקו ה'שמועה'

והופתעתי,

התלהבתי



לא ידעתי איך לבלוע את הכמות,

ולא איך לעכל את האיכות,

לא הצלחתי להתנתק...

וכמובן שהעברתי לחברות-----

ואם את ממשיכה לקרוא אז רציתי לומר לך

שבאמת לא הבנתי איך אישה ובת שיוצאת לשוק העבודה,

ולא משנה איפה העבודה ובאיזו סביבה היא,

בין נשארת בבית לעבוד )על המחשב רק מה?(

ובין יוצאת החוצה לעבודה תחת בוס/ית מפוקפק/ת

בין עם חברה אנושית ובין עם חברה אשר איננה אנושית

איך מצליחה לשמור על עצמה,

איך היא מוצאת לעצמה מטענים של תוכן

מנועים רוחניים שיקדמו אותה,

איך מצליחה לעמוד בכל הניסיונות שהעבודה דוחפת אותה אליהן

איך?

ואז הבנתי :

השמורה השליחה מיוחדת

 כנסי חיזוק 
"רוצה לתפוס את הרגעים האלו עמוק בתוכי"

שלום לך לאה יקרה וכל הצוות המדהים שעבד על הכנס המופלא שהיה אתמול...

הייתי בכנס של מודיעין עילית, ויצאתי מעורבבת מאד:

מצד אחד עם המון שאלות ותהיות על העבודה שלי, האם היא באמת נעשית כהלכה?!?!?!? 

בצורה המושלמת? הנכונה?

מצד שני עם המון המון כוח ורצון ואנרגיה לעשות שינוי!!! כאן ועכשיו! !! עם תמיכה עזה על 

מה שאני נלחמת היום ועם רצון לא לוותר ולא להיכשל.

המון זמן שאני מרגישה לא מספיק מחוברת לעצמי ואתמול, אתמול בערב נפל לי האסימון, מה 

חסר לי ומה לא טוב במה שאני עושה...

אני כ"כ רוצה לתפוס את הרגעים האלו, העוצמתיים ולשמור אותם עמוק בתוכי ולקחת משם 

כוח בכל פעם של ניסיון או קושי!! מקווה להצליח...

אין ספק שיש לכם זכויות רבות!!!



זה היה חזק!!! ומחזק!!! ומעודד!!!

ישר כוח!!

תודה ענקית על הכנס אתמול בירושלים, "להרגיש שייכת"
ניכרת היתה ההשקעה מעל  והמרומם שהיה אמש.  והודיה על הכנס האדיר  פינו מלא שירה 

ומעבר והחשיבה על כל פרט בתכנים החשובים, בביצועים האומנותיים, בגיוונים של התכוניות 

ובמאמץ לתת לנו את המירב בכל חלק של הערב.

וכל הצלחה קטנה  רוחנית  ובע"ה כל התקדמות  וחווינו  נעכל את כל מה ששמענו  לאט לאט 

כגדולה תיזדקף לזכותכן!!!!

ישלם ה' פעלכן בכל כפליים ותבורכנה בשפע ברכה והצלחה עד בלי די!

נהנינו מכל רגע מהמסרים, העוצמה, הארגון וההפקה - היה מיוחד מאוד!!!

 

שיח השמורות היה מדהים!!! המילים שלהן עדיין עומדות לי בראש.

גם השיר של שמורה, השירה של טובהלה,

 

־בעיקר - לראות את הקהל העצום הזה ולהרגיש שייכת, שבכל מקום שאני עובדת יש עוד אל

פים במצב דומה לשלי שמתמודדות עם אותם המצבים.

 

תודה רבה לכל המארגנות ושנה טובה,

“המאמץ היה שווה”
כל פעם  כ”כ הרבה  כ”כ  ומקבלת  זמן על הדיוורים של שמורה במבול,  מנויה כבר הרבה  אני 

מחדש מזוויות אחרות. לכנסים אף פעם לא זכיתי להגיע, בעיקר עקב המרחק. וכל פעם אני 

ללכת  חייבת  הזה החלטתי שאני  באלול  הלכתי..  ומצטערת שלא  התגובות שאחרי  את  רואה 

־לאחד הכנסים. מכיוון שהתאריך של בני ברק פחות התאים לי, ופורסם בהתחלה שיהיה במודי

עין עילית בכב' אלול, תכננתי לעשות מאמץ ולהגיע אליו. לאכזבתי הרבה הבנתי באיחור שאין 

כנס במודיעין עילית, וזה היה כבר אחרי הכנסים האחרים, אז עוד פעם החמצתי...

וב”ה ב”ה ברגע האחרון פרסמתן שיהיה היום כנס! עשיתי מאמצי על להגיע מיבנה, 50 דקות 

נסיעה לכל כיוון, והגעתי לבד כי לא הספקתי לחפש חברות שתבואנה, וזה היה שווה הכל!!! 

פתחתן לי ברז של דמעות וכל הערב לא הפסקתי לדמוע )וכמובן להתפלל(, קיבלתי כ”כ הרבה 

חומר למחשבה והמון כח.

היה מדהים ומיוחד ממש ממש! השילוב המיוחד הזה בין הרצאות עיוניות, פאנל כביכול יותר 

קליל אבל עמוק ובונה ונותן כ”כ הרבה חומר למחשבה מאידך עם כל הנשים המקסימות האלה, 

המצגת של השיר המיוחד, והשירים המרגשים של מירי, היה ממש מורגש כמה עמל ומחשבה 



עמדו מאחורי כל פרט ופרט. הכל היה מקסים!!!

־אני מרגישה שככל שאני כותבת אני לא מצליחה באמת להעביר את התחושות, אבל לפחות ני

סיתי... תודה ענקית ענקית לכל מי שעומדת מאחורי הערב המופלא הזה בפרט ומאחורי הארגון 

הכ”כ נחוץ הזה בכלל! ישלם ה' פעלכן…

ללאה היקרה לאלוקים ואדם!

"כתר יתנו לך" - זה מה שהרגשתי אתמול בערב המיוחד והמרומם במודיעין עילית

מה הביא מאות נשים ובנות להתאסף בערב חג אם לא הרצון להיות הכי קרובות לאבא ולזכות 

להמליכו עלינו ברה"ש מתוך חיבור ואהבה גדולה?

ואם הרבנית מנוחה לוי דברה על קרבן חטאת וקרבן עולה אפשר לומר שזה קרבן עולה משובח 

שריחו עוד ימשיך ויעלה, הלואי שנזכה.

אשרי שזכיתי להיות בשמורה!!!

זו גם הזדמנות להודות על התכנים המיוחדים הנשלחים מידי שבוע. ניכר כי מושקע בהם עמל 

ומחשבה ובעיקר לב!

כמי שהגיעה משדה ההוראה לעבודה מול מחשב חשתי את החסר בלגעת ברוח, להרגיש את 

הדופק הרוחני של השבתות והחגים וימי השגרה שבינהם וב"ה זכיתם לתת לי מענה על כך!

היום אני יודעת לפני שבת מה הפרשה....

והרעיונות - תענוג לנשמה ) בכל יום חמישי זו שעת בילוי שלי לפני היציאה הביתה להמשך 

הכנות לשבת וכמובן שחלק גדול אני מדפיסה כדי לתת גם לבני ביתי טעימה משמורה...(

זוכה להתכונן לחגים לא רק עם תבשיל ועוגה

ומתרוממת מהגיגי רוח ומחשבה!!

יהי שכרכן שלם ותבורכנה בשנה של סיע"ד ושפע בכל המובנים!!!

 

־הייתי שמחה להיות שותפה למערך הנפלא של המתנדבות אולם אין לי שום הבנה ורקע טכנו

לוגיים 

לכל תחום אחר - אשמח אם אוכל לתרום ולזכות להיות שותפה לקידוש שמו בעולם!

פתחתם לי ברז של דמעות... 
חייבת להגיב עכשיו, כשזה ממש טרי ואני עדיין באורות.

כל פעם  כ”כ הרבה  כ”כ  ומקבלת  זמן על הדיוורים של שמורה במבול,  מנויה כבר הרבה  אני 

מחדש מזוויות אחרות. לכנסים אף פעם לא זכיתי להגיע, בעיקר עקב המרחק. וכל פעם אני 

ללכת  חייבת  הזה החלטתי שאני  באלול  הלכתי..  ומצטערת שלא  התגובות שאחרי  את  רואה 

־לאחד הכנסים. מכיוון שהתאריך של בני ברק פחות התאים לי, ופורסם בהתחלה שיהיה במודי

עין עילית בכב' אלול, תכננתי לעשות מאמץ ולהגיע אליו. לאכזבתי הרבה הבנתי באיחור שאין 

כנס במודיעין עילית, וזה היה כבר אחרי הכנסים האחרים, אז עוד פעם החמצתי...

וב”ה ב”ה ברגע האחרון פרסמתן שיהיה היום כנס! עשיתי מאמצי על להגיע מיבנה, 50 דקות 



נסיעה לכל כיוון, והגעתי לבד כי לא הספקתי לחפש חברות שתבואנה, וזה היה שווה הכל!!! 

פתחתן לי ברז של דמעות וכל הערב לא הפסקתי לדמוע )וכמובן להתפלל(, קיבלתי כ”כ הרבה 

חומר למחשבה והמון כח.

היה מדהים ומיוחד ממש ממש! השילוב המיוחד הזה בין הרצאות עיוניות, פאנל כביכול יותר 

קליל אבל עמוק ובונה ונותן כ”כ הרבה חומר למחשבה מאידך עם כל הנשים המקסימות האלה, 

המצגת של השיר המיוחד, והשירים המרגשים של מירי, היה ממש מורגש כמה עמל ומחשבה 

עמדו מאחורי כל פרט ופרט. הכל היה מקסים!!!

־אני מרגישה שככל שאני כותבת אני לא מצליחה באמת להעביר את התחושות, אבל לפחות ני

סיתי... תודה ענקית ענקית לכל מי שעומדת מאחורי הערב המופלא הזה בפרט ומאחורי הארגון 

הכ”כ נחוץ הזה בכלל! ישלם ה' פעלכן...

 

שנה טובה ומתוקה!!!

תגובת בת שבע, מנהלת משרד אדרכליות, שהשתתפה בפאנל:
קיבלתי אתמול והיום תגובות, מים של תלמידות שהיו בקהל...

):

 ניגשה אלי אחת אתמול בסוף הכנס, עם שרוול קצר, נראית בקושי... קשה היה להגדיר אותה 

'שמורה', אבל בכל אופן הייתה שם

היא נגשה לצטט 3 שיעורי נביא, מתוך סדרה שלימדתי, לפני 8 שנים, בציטוט של כל המסרים 

שהעברתי, בכיתה שלה.

 ועוד ים של תגובות.

לי סיפור חיים סטנדרטי ביותר,  לי מושג מה מעניין בסיפור שלי. נראה  אמרתי לבעלי, שאין 

שאחת מכל שלוש בקהל לפחות, יכולה לספר סיפור מקביל.

ברוך ה' החיים על מי מנוחות, יש עבודה, יש פרנסה, בית, ילדים, כולם חיים ובריאים - הכל טוב, 

הודו לה' - כי טוב. מידי פעם משנים לפה ולשם, לפי תנאי הזמן והשעה ורוצים לעשות מה שה' 

רוצה, וללכת בדרך הנכונה, אבל תכל'ס, לא מרתק במיוחד. אותי זה ודאי שיעמם.

וגם לתגובות הקהל הרגילות, אני בדרך כלל לא מאמינה, הרי בינינו, גם אם הייתי משעממת 

ביותר, כל מי שמכיר אותי בקהל, היה ניגש להגיד כמה זה מדהים, לא?

־ אבל התגובות מאתמול היו ממש אחרות מהרגיל. קודם כל הכמות והגל של התגובות... והאנ

שים, והזכרונות

בקיצור, אחר לגמרי

 אני כותבת לך את זה, כי אני אסירת תודה.

קחי בחשבון של חיזוק של כמעט 2000 נשים ביומיים האחרונים, חיזוק של עוד אחת, שהרגישה 

שתרמה באמת ליותר ממישהי אחת, וזה נותן לי המון כוח להמשיך הלאה...



קבוצות צמיחה 
קיבלתי הרבה חברות חדשות ומקסימות. 

קיבלתי תובנות וכלים מעשיים במגוון תחומים שרלוונטים ביותר להתמודדויות היומיומיות שלי. 

־קיבלתי תמיכה ורוגע מעצם השיתוף בקבוצה וההבנה שאני לא היחידה שמתמודדת עם הדי

למות האלו..

נתנו לי אוורור - משהו רוחני שפעם ראשונה בחיים הרשתי לעצמי לצאת מהבית - וזה היה 

שווה!

נתן לי שמחה מרץ וכוחות - קיבלתי הרבה פידבק והערכה על ההשקעה והמאמץ להיות אישה 

ואמא עובדת. 

־נתן לי איזון בחיים - הוציא אותי מאוירת הבור השחור של המצב הנוכחי שלי )בית מלא קטנט

נים עבודה ללא סוף וכו'...( כי ראיתי ושמעתי שכולם עברו/עוברות את זה והתקופה הזו עוברת 

בסופו של דבר...

נתן לי חשק גדול לשמוע וללמוד יותר הלכה, השקפה וכו'... ולא להמשיך הזניח את עצמי - 

מקווה שאצליח!

 


